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NUUSBRIEF 
Geagte Ouers 

 

 

GEDAGTE 

Sit jou waardes duidelik uiteen. 

Terwyl kinders grootword, word hulle blootgestel aan ’n stortvloed verkeerde inligting en aktiwiteite—

soms is hulle vriende hiervoor verantwoordelik, en dikwels die media. Die uitwerking van sulke 

negatiewe invloede kan veral gesien word wanneer kinders hulle tienerjare bereik. Navorsing toon 

egter dat baie kinders groter waarde heg aan hulle ouers se beskouing as aan dié van hulle vriende 

wanneer dit kom by belangrike besluite in die lewe. 

Wat jy kan doen. Ouers in eertydse Israel is aangespoor om dikwels met hulle kinders te praat om 

heilsame waardes by hulle in te skerp.Doen dieselfde met jou kind. As jy byvoorbeeld volgens die 

Bybelse waardes en standaarde lewe, moet jy vir jou kind verduidelik waarom hierdie standaarde  en 

waardes volgens jou die sleutel is tot die beste lewenswyse. 

 

WAARDES 

Die WKOD wil baie graag weer gesonde waardes in skole kweek. Daarom het Laerskool Darling dit 

goed gedink om vir elke graad die geleentheid te gee om ‘n waarde te kies. Die waardes sal dan 

deur die loop van die kwartaal met die leerders bespreek en uitgebeeld word. Kom ons, as personeel, 

ouers en leerders van Laerskool Darling probeer om elke dag waardegedrewe te leef. 

 

PERSONEEL 

Ons wil vir Me. M. Oosthuizen  en haar man baie sterkte en voorspoed toewens met die opwindende 

nuwe hoofstuk in hul lewens.  Weereens wil ons ook vir Mnr. J.Thomas dankie sê vir die 4 weke wat hy 

hier by ons afgelos het. Dankie vir Meneer se bereidwilligheid om ons elke keer in nood te kom uithelp. 

 

WINTERSDRAG 

Die winter is met ons en ons is baie dankbaar vir die reën wat reeds geval het.  Graag wil ons hê dat 

alle leerders die korrekte wintersdrag moet aantrek.  Baie dankie dat u gaan sorg dat u kind die regte 

drag het om aan te trek. 

 

SKAAPLOOTJIE 

Ons wil vir almal bedank wat van die jaar se skaaplootjie fondsinsameling ‘n groot sukses gemaak het. 

Ons sal die fondse (R 43 710 voor uitgawes) net so terugploeg in die skool om Laerskool Darling vir ons 

leerders geriefliker te maak. 

    

TROLLIELOOTJIE 

Dis nou weer tyd vir ons 3de Kwartaal fondsinsamelingprojek. Die allergewilde Trollielootjievorm sal 

saam met die rapporte uitgaan. Die wenner van die projek gaan ‘n trollie vol kruideniersware, ter 

waarde van R3 000, wen. Dankie dat ons kan staatmaak op u ondersteuning met hierdie projek. Die 

Trollielootjievorms moet op of voor 9 September ingehandig word. Die trekking van die wenners sal op 

18 September by ons jaarlikse modeparade gedoen word.  Kom ons probeer ‘n rekord bedrag 

invorder! 

 

 

 

 

 



SPORT 

Baie geluk aan Chloey-Lee Daniels wat opgeneem is in die o.11 

Weskus netbalspan wat op 4-6 Julie aan die Interdistriktoernooi 

in Wellington gaan deelneem.  Ons is baie trots op jou, Chloey-

Lee! 

 

AKADEMIE 

Die eksamen is verby en ons glo dat u kind die punt gekry het 

waarvoor hul gewerk het.  U moet asseblief u kind se rapport 

met u kind bespreek. Indien die leerders se rapport nie na 

wense is nie kan u enige tyd ‘n afspraak maak by die skool. 

 

SKRYFBEHOEFTES 

Graad 5 leerders mag nou in kwartaal 3 met ‘n blou balpunt pen begin skryf. Ouers moet asseblief 

seker maak dat alle leerders in die skool die nodige skryfbehoeftes het vir elke dag. 

 

SKOOLGELDE 

Ons as skool poog om vir u kind die beste te bied in akademie, sport, kultuur en sosiale geleenthede. 

Om dit moontlik te maak vra ons asseblief dat alle ouers hul skoolgelde betyds betaal. Die ouers wat 

agter is met hul gelde moet asseblief reëlings kom tref by die skool. 

 

TOESIG BY SKOOLHEKKE 

Die personeel sal vanf 07:15 in die oggend by die 

skoolhekke toesig hou. U is verantwoordelik vir u kind 

voor 07:15. Middae sal die graad R, 1, 2 klasse om 13:00 

verdaag. Die leerders wat van busvervoer gebruik 

maak moet dan in hulle klasse wag totdat die res van 

die skool uitkom. Die personeel sal op dae wat daar nie 

sport is nie vanaf 14:00 tot 14:15 toesig hou by die 

hekke. Na 14:15 is leerders die ouer se 

verantwoordelikheid. Ouers moet egter seker maak dat u kind voor 14:15 by die skool opgetel word. 

Leerders wat van ander vervoer gebruik maak moet reël met daardie persone dat hulle teen daardie 

tye opgetel word. Op sportdae sal daar toesig wees tot 14:45. U Kind is u verantwoordelikheid buite 

die skooltye.  

 

SPORTTYE 

Die Skoolbestuurspan het besluit om die sporttye vir kwartaal 3 te verander na 13:45 tot 14:45 soos in 

die verlede. Die skool kom dus om 13:30 uit op sportdae. Leerders wat nie sport doen nie kan dan huis 

toe gaan. Ons wil egter alle leerders aanmoedig om deel te neem aan een wintersport of kultuur 

aktiwiteit. Busse en ander vervoer moet vir die leerders wat aan sport deelneem wag anders gaan ons 

die tye weer moet hersien. Jeria het ook ingestem om op sportdae tussen 13:45 tot 14:45 ‘n program 

met van die leerders, wat nie aan sport of kultuur deelneem nie, te doen. 

Byvoorbaat baie dankie aan Jeria vir die ondersteuning. 

 

DARLING RUGBYKLUB 

Alle rugbyspelers word uitgenooi om Maandag, 17 Julie (Jeugdag), na ‘n 

rugbykliniek vir jong spelers by die Gabriel Pharaoh Sportgronde.  Daar is geen 

kostes verbonde aan die geleentheid nie.  Die kliniek begin om 09:30. Ek hoop 

al ons spelers sal daar wees.  

 

UIT DIE KANTOOR 

Die tweede kwartaal het verby gevlieg.  Ek is baie dankbaar vir elke personeellid, ouer en leerder se 

insette gedurende die kwartaal. Ek hoop elkeen van u het ‘n lekker vakansie. U moet asseblief veilig 

reis  gedurende die vakansie.  Ek versoek ook dat almal met ‘n positiewe gesindheid sal terugkeer vol 

energie om die res van die jaar aan te pak. Vind aangeheg die kwartaalprogram. 

 

Groete 

Marinus Breedt 

14 Junie 2019 


